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  :دراسةالمواضیع 
 

 عن نظم تخطیط موارد المنظمة   نبذة)ERP(   
 مقدمة عن الـERP 
 وظائف نظام الـERP 
 الـ ممــیزاتERP 
  الـفوائدة نظامERP  

  

 المصنعة لنظام  الشركة)ERP(. 
  نبذه عن شركةoracle 
 ةمراحل تطور الشرك  
 مكانة أو واقع الشركة 
  للـمقارنة بین الشركات المصنعةERP  

  

  تحلیل مكونات نظامERP بالتفصیل الممل  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه عامة
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الھائلة التي ) التكنولوجیة(مع التطورات االقتصادية واالجتماعیة والتقانیة      

شھدتھا البشرية في العقود القلیلة الماضیة، أصبحت المعلومات أحد أھم 
موارد الشركات، والسالح األھم الذي تستخدمه لتحقیق بعض المزايا 

ً لتقادم األنظمة الحاسوبیة في الشركات الك. التنافسیة برى والحاجة ونظرا
ً، أي قابالً للتصدير  إلى تطوير اإلدارة فیھا، والحاجة إلى أن يكون المنتج دولیا

والتوزيع إلى كل أنحاء العالم، وكذلك الحاجة إلى اختصار الوقت في بناء منتج 
جديد، والحاجة إلى المعلومة بھدف فھم استراتیجیات المنافسة ومراقبة 

وفیر خدمة أفضل للزبون، أصبحت تطورات السوق على وجه أفضل، وت
الشركات والمؤسسات التجارية على اختالف طبیعتھا وأحجامھا مطالبة بقوة 

الجديد، وذلك بالعمل لیس على  "ITتكنولوجیا المعلومات "بالدخول في عالم 
أتمتة أعمالھا فقط، وإنما على تقديم المعلومات والمحتوى المناسب والغزير 

  .ريكوالدقیق للمستھلك والش
ً ال بد من خطوة للتحديث، وذلك لرفع كفاءة الشركة وتوفیر قنوات اتصال  إذا

ً (إلكترونیة حديثة للشركاء  ً (والموظفین ) خارجیا وتقديم خدمات ) داخلیا
إلكترونیة سھلة وسريعة ومتمیزة، ورفع مستوى األداء واإلنتاجیة لموظفي 

  .فةالشركة، والوصول إلى المعلومات بسھولة وخفض التكل
و لما كانت أكثر الشركات تحتاج إلى برمجیات للمحاسبة وبرمجیات خاصة 

أن يستوعب  ERPللشركة، وجب على نظام المعلومات الحديث وھو نظام 
كّل وظائف الشركة برؤية محاسبیة، أي يجب توفر الحل الشامل لمحاسبة 

التناقالت كّل أنواع  ERPال يعالج برنامج المحاسبة المتكامل . الشركة
فعلى سبیل . المحاسبیة التقلیدية فحسب، وإنما يعطي أكثر من ذلك

المثال، يجب تحقیق الحد األدنى من الوقت، والحد األقصى لمعدل اإلنتاج 
وذلك باستخدام قاعدة معطیات مركزية، وبمساعدة كّل األقسام لتتعاون فیما 

  .بینھا عن قرب، وللعمل بالطّريقة نفسھا
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   ERP ظام الـن مفھوم
  

 وھذه ھي الترجمة الحرفیة للمعنى.. تعنى تخطیط موارد المؤسسة 
ERP  الموارد البشرية  - المالى (ھو نظام متكامل يغطى جمیع االدارات - 

ولكن ھذة االنظمة واالدارات كلھا مرتبطة ) الخ ... التصنیع  -خدمة العمالء 
  .فى قاعدة بیانات متكاملة مع بعضھا

بدل من شراء برنامج مخازن من شركة و برنامج محاسبى من بمعنى انك 
  .شركة اخرى يمكن شراء نظام متكامل من شركة واحدة 

 
ERP  عبارة عن مفھوم لالنظمة المتكاملة التى تغطى جمیع االدارات
 .نظام واحد مرتبط بعضه البعض  فى

على تجمیع المعلومات والعملیات للمنظمة في نظام واحد  ERP يستند
حتوي على العديد من االنظمة واالجھزة وكل ذلك للتجمیع في قاعدة ي

 . بیانات واحدة
باالساس تشیر الى كیف لمنشأة كبیرة يمكنھا التخطیط  ERP واھداف

  . الستخدام مواردھا الكبیرة احسن استخدام
في الشركات الصناعیة الكبیرة لكن  ERP وكان في الماضي تطبق انظمه الـ

ر واصبح متاح الیوم لجمیع انواع واحجام الشركات ، و االستخدام انتش
يلبي وظائف محدودة لإلدارات ،  ERP كانت البرامج منفصلة حیث ان الـ

ومعظم ) الحسابات والمرتبات (حیث كان يحتوي على نظامین فقط مثالً 
 . كانت تحتوي على نفس المجموعة ERP برامج الـ

  
لبیة مساحة واسعة من الوظائف الحالیة يمكنھا ت ERP لكن انظمة الـ

 HR وكذلك تجمیعھم في قاعدة بیانات واحدة كالموارد البشرية
 Supply Chain Management [SCM] و ادارة سلسلة الموارد

 Customer Relationship Management [CRM] وادارة عالقات العمالء
،  Inventory Management ، و ادارة المخزون Accounting والمالیة

  إلخ ...والمشتريات والمبیعات واالنتاج والمشاريع والمطاعم والمستشفیات 
  

منفصل  Software وكل وظیفة من الوظائف السابقة يستند الى تطبیق
لكن يتم تجمیعھم في شبكة واحدة بقاعدة بیانات واحدة ، وھذا ما يطلق 

  ERP System علیه
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  /مالحـــــظة مھمة

  التجمیع ھو الھدف االساسي ....: ERP التجمیع ھو اساس الـ
يعتمد على تجمیع البیانات و العملیات من  ERP حیث أن نظام الـ ERP للـ

جمیع االدارات للمنظمة وتوحیدھا وتدفق العمل إلنشاء قاعدة بیانات واحدة 
ضخمة وتوظیف البرامج المتعددة لإلدارات المختلفة وتكوين مخرجات مبنیة 

  على معلومات سلیم
  

  
 األساسیة ERPوظائف 

  
  

  
  

األنظمة  نموذج األعمال اإللكترونیةالیوم في  ERPحزمة برمجیات تتضّمن 
  :التالیة

  
 نظام اإلدارة المالیة والمحاسبة •

يشتمل على خواص مرنة وشاملة لإلدارة المالیة، تسمح لك  ERPإن نظام  
بمتابعة تدفق النقود إلى شركتك بصورة صحیحة وآمنة، ويوفر أسالیب 

ً للحصول الفوري على  متقدمة النسیاب اإلجراءات، ويوفر لك أسلوبا
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المعلومات المالیة، ابتداًء من االستعراض الموجز نزوالً إلى تفاصیل تلك 
 .المعلومات

وإضافة إلى ذلك يقوم ھذا النظام بإدارة ومعالجة حساباتك المستحقة الدفع   - 
وحساباتك المستحقة االستالم، وتتبع جمیع أنشطة الحسابات في 

وسھولة إعداد  ERPشركتك، باستخدام دفتر األستاذ الذي يوفره نظام 
  :البیانات المالیة، والمیزانیة والتقارير المالیة األخرى، ومنھا

  
  .المیزانیات ومراقبة التدفقات النقدية  إعداد •
معالجة الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة  •

  .االستالم
  ).األستاذ(إعداد أنشطة الدفتر العام  •
  .التوفیق بین الحسابات المالیة •
 .تتبع تكالیف الموارد والعمالة واإلنتاج •

 
  

 نظام المشتريات •
ً من اختیار البائع المفضل إدارة جمیع  ERPيوفر نظام   أنشطة المشتريات، بدءا

حتى الدخول في المناقصات، وتدوين أوامر الشراء وانتھاًء بعملیات 
  :ومن ھذه الوظائف نذكر. االستالم والفحص

ّد(تجھیز وإدارة المعلومات التفصیلیة الخاصة بالبائع  •   ).المور
  .الحصول على المعلومات المتصلة بالمناقصة •
  .أوامر الشراءإدخال  •
  .إعداد أوامر الشراء من الشراء المخطط •
ّد الرئیسي  •  ).البائع(استالم وفحص شحنات المور
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 نظام التصنیع

  

  
  

، سوف يساعدك التصنیعذي المھام المختصة بأنشطة  ERPإن خواص نظام 
العملیات تحت التصنیع، وزيادة : على إدارة عملك في عدة مجاالت منھا

إنتاجیة الموظفین، وتقلیل عدد العمال وزيادة التحكم في اإلنتاج مع سرعة 
إعداد أوامر الشراء من المشتريات المخططة، وزيادة كفاءة التصنیع، 

تحقیق إدارة أفضل للعمالة ) تسريع وتأخیر الجدولة(الجداول  وإعداد
وماذا "والمعدات، مع إعداد جداول قوية واستكشاف حلول للحاالت النادرة، 

  .يمكنھا تحديد التضارب بین الجداول بسرعة مع حلھا" ذالك لوحدث
إن معلومات التصنیع ومعلومات الحسابات مدموجة كلھا لتساعدك على متابعة 

  :ومن ھذه الوظائف نذكر. تكالیف اإلنتاج متابعًة دقیقة
  .إدخال  طلبات العمل ومتابعتھا •
  .تخطیط اإلنتاج وجدولته  •
  .إلنتاجمراقبة حالة ا •
  .إدارة الموارد وطاقة المعدات •
  .إعطاء مواعید التسلیم •
  ...متابعة الزمن ومواعید الحضور إلى العمل واالنصراف •

و يمكن لبعض األنظمة الرائدة في ھذا المجال أن تحوي الوظائف اإلضافیة 
 :التالیة

 -إعادة تصمیم المؤسسة ونظم المعلومات 
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 Artificialوالذكاء الصنعي  Knowledge Managementإدارة المعرفة  - 
Intelligence 

  تحسین اتخاذ القرارات المتعلقة باإلدارة - 
  

  بھدف زيادة ... المراكز الھاتفیة، اإلنترنت،: إيجاد قنوات جديدة للبیع
 .المبیعات

   إدارة العالقة مع الزبونCRM : مراكز البیع (أي إمكان متابعة عملیات البیع
 .من قبل كّل الزبائن) …طريق الھاتف، البريد اإللكتروني، تقديم عروض عن 

  MES Manufacturing Execution System : ھي إمكان إدارة العملیة
 .التصنیعیة من أدنى مستوى

   سلسلة التوريدSC : ھي إمكان التكامل مع الزبائن والموردين في
 .Chain Valueسلسلة القیمة 

 استخدام ما : ه البرمجیات عن طريق اإلنترنتيمكن استعمال بعض ھذ
  .Application Service Provider ASPيسمى مفھوم مزود خدمة التطبیقات 

  
أي  Gartnerحسب مجموعة غارتنر  ERPوھذا ما يقودنا إلى الجیل القادم لـ  

 .ERP IIما يسمى 
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  ERP IIإلى    ERP Iالطريق من 
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 :ERP مزايا نظام 

  
   واحد مجمع ، ساھم في اعداده جمیع المستخدمین نظام - ١
  .القابلیة النسیاب العملیات وتدفق العمل- ٢
  القابلیة للمشاركة في البیانات بسھولة بین االدارات المختلفة بالمنظمة  - ٣
  تحسین مستويات الكفاءة واالنتاجیة  - ٤
   تحسین القدرة على التوقع وتحديد االتجاھات - ٥
   ةاقل في التكلف - ٦
  تطوير خدمة العمالء وخدمات ما بعد البیع  - ٧
  
  
  
  
  
  

  
  ERPعیوب نظام 

  
، يوجد ايضا بعض العیوب وبعض ھذه العیوب يمكن  ERP كما يوجد مزايا الـ

 . تقلیصه عن طريق عملیات التدريب والضبط في جمیع االدارات
   : وھي كالتالي

  انه يحتاج اعادة ھیكلة عملیات المنشأة - ١
  تكلفته قد تكون مانع لتشغیلهكبر   - ٢
  يحتاج لتقنیة عالیة  - ٣
يكون غیر مريح للمنشآت المتخصصة التي تود تغییر اتجاھھا في   - ٤

  . المستقبل القريب
  
 
  

  :األمثل ERPنظام 
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النظام األمثل عندما توحد جمیع البرامج التالیة في شبكة واحدة بقاعدة بیانات 
  :واحدة

، ادارة تدفق العمل ، تخطیط العمل (الھندسه  –وظائفه : برنامج التصنیع  -
 . إلخ... العملیة االنتاجیة ، فواتیر المواد ، التحكم بالجودة 

، االصول  A/C حسابات العمالء - A/P حسابات الموردين: برنامج المالیة  -
 –االوراق البنكیة  - السندات المحاسبیة  –دلیل الحسابات  –الثابتة 

 . إلخ..... النقدية والشیكات  –مالیة وقیود الیومیة العملیات ال
التدريب ، احتسابات الرواتب ، احتسابات االجازات  : HR الموارد البشرية -

والمغادرات ، احتساب الدوام االضافي ، الحضور واالنصراف ، وضع السیاسة 
 . إلخ... والحلول االدراية للموظفین 

لمخزون ، جدول الموردين ، ادخال االوامر ا SCM : ادارة سلسلة االمدادات -
 . إلخ... ، المشتريات 

المبیعات والتسويق ، خدمات ما بعد البیع ،  CRM : ادارة عالقات العمالء -
  . إلخ.. العموالت ، التحكم بالعمالء ، مراكز الدعم الفني 

عادة فبھذا البرنامج يمكن الدخول علیه من خالل : بیانات المخازن  -
  الء والموردين بجانب الموظفین بالمنظمةالعم

  
  

  ERPتنفیذ نظام 
  

لیس بالسھل انما يحتاج الى المزيد من  ERP في الواقع تطبیق نظام الـ
شھور وتمتد  ٣التخطیط و الدراسة ، حیث يكون تحت االختبار لمدة من 

ً في  الى سنة في بعض االحیان ، وذلك ألن النظام يكون اكثر تعقیدا
 . الكبیرةالمنظمات 

 وكذلك تطبیق النظام يحتاج لتغیرات جوھرية في العمل حیث ان فريق الـ
IT  سوف يكون ھو مدير مشروع التطبیق ويقدم النصیحة لباقي

 . المستخدمین وسیكون المستشار في التدريب في جمیع اوجه النشاط
  
  :ERPنصائح في إدارة مشاريع الـ١٠
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  : ھنالك نصائح ال تتھاون بتنفیذھا  ERP كمدير لمشروع تطبیق نظام
 

 حدد الھدف والغرض الذي تود ألجله تطبیق برنامج ERP   
توجد شركات تعاني من ارتفاع تكالیف النظام  والسبب أنھا لم تكن 

 ! أصالً  ERP بحاجة الى نظام
وكان من الممكن تلبیة احتیاجاتھا بشئ من ترتیب العملیات الداخلیة 

ً من التقلید لبعض الشركات ، !وبرنامج حاسب بسیط لكن الدافع كان نوعا
  ! المنافسة التي ال ُيقارن حجمھا بحجم تلك الشركة

ً  ERP يجب على اإلدارة العلیا التي قررت تطبیق برنامج أن تضع ھدفا
ً وتضع  حقیقا يلبي متطلباتھا وعلیك أن تفھم ھذه المتطلبات تماما

 .مستوى نجاحكتنفیذھا كھدف رئیسي تجعلھا مرجعا لقیاس 
ً تحديد المعايیر الرئیسیة لنجاح  سیكون من االحترافیة حقا

  ROI وتحقیق العائد على االستثمار التطبیق
( Return On Investment )  قبل تطبیق النظام لتقیس مدى استفادتك

 .من النظام بشكل دقیق
 

 حدد متطلباتك  
كل قسم  بناًء على الخطوة السابقة وبعد عقد اجتماعات مع مدير
وحاول فھم   في الشركة لكتابة المتطلبات التفصیلیة لجمیع األقسام
اجتمع مع ، طريقة عمل كل قسم و تعرف على مشاكله واحتیاجاته

 .المدير العام وجمیع العاملین لربط االحتیاجات و تفنید المشاكل
اجمع فیھا  ,Request For Proposal  أو (RFP) اكتب وثیقة المتطلبات

تطلباتك لتقدمھا لموردي األنظمة لیحددوا لك عروضھم و جمیع م
 . البرنامج المناسب

حرصك على توثیق متطلباتك ھو ضمان لنقل الصورة الواضحة للجھة 
  المطبقة

 
 أعِط أولوية للعملیات  

 لألسف العديد من الشركات في منطقتنا ال تنتھج إجراءات قیاسیة
(Standard Procedure )  ُحكّم سیاساتھا على في عملیاتھا الداخلیة وال ت

 ! بل يبقى الموضوع ُكالً بحالته، تلك اإلجراءات
ً يساعدك على االختیار الصحیح  رسم العملیات من البداية وتوثیقھا كتابیا
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االحتیاجات الواضحة ال .األمثل لشركتك والموافي لمتطلباتھا ERP لنظام الـ
ّف العملیات ُعر ، بشكل جید (Business Processes) يمكن أن تتضح حتى ت

وتلك العملیات ال يمكن تعريفھا حتى تقوم برسم توجه مفھوم 
 . إلستراتیجیتھا المستقبلیة

  
  

 
 تَمھل قبل البدء في شراء أو تطبیق النظام 

   
من وقتك في % ٨٠وھي أن تقضي ،  ٨٠   -  ٢٠اعمل على قاعدة 

 .للتنفیذ% ٢٠التخطیط و
لذا تأكد . …لبرامجھا يھمھا إتمام الصفقة والسالمأغلب الشركات المروجة 

ھذه الخطوة ، من فھمھم لمتطلبات عملك قبل البدء في المشروع
  .ستجعل حلك للمشاكل المستقبلیة أكثر سھولة

 احصل على دعم اإلدارة العلیا 
ُدعم من إدارتھا التنفیذية مصیرھا الفشل لذا ، !أغلب المشاريع التي ال ت

، ن اإلدارة العلیا على علم في تطورات المشروعاحرص على أن تكو
وتدعمك في المحافظة على التزام العاملین في الشركة ولتكون جاھزة 

 .للتدخل في أي عقبة تواجھك
  

 أحسن معالجة عملیة التغییر•
ً على الشركة  ERP تركیب نظام الـ وبما أن اإلنسان عدو ما ،ُيعد تحوال كبیرا

فأنت تأتي ، ب العاملین في الشركةفستجد معارضة من أغل، يجھل
بل ، وتنسف ما اعتاد علیه الناس على مدى سنین وتغییر أسلوب عملھم

ً و  على (“ شغل زائد”قد تغییر مفاھیمھم وتلزمھم بما ال يزيدھم إال تعقیدا
ً بعملیة ، )حد تعبیرھم  لذا احرص على معالجة ھذه الناحیة وال تقتصد أبدا

ً  التدريب وأعد التدريب لو  اضطررت الى ذلك مرارا
 
م المشروع الى مراحل•   Phases َقّسِ

فمثالً إبدأ ،اتنھج بتطبیق البرنامج على نشاطات الشركة بشكل مرحلي
 –شھر مثالً  –في المالیة والقطاع التجاري وبعد ذلك امنح نفسك فترة 
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تجرب فیھا ُمخرجات النظام وتتأكد من مھارة العاملین علیه وبعد ذلك ابدأ 
 .… طبیق النظام في قسم الصیانة والتصنیع وھكذابت

  
 

•  ً  جّرب النظام قبل تفعیله رسمیا
احرص على إنشاء بیئة تجريبیة تحاكي البیانات الحقیقة لمعلومات 

ذلك لیشعر المستخدمین بأريحیة في التعامل مع النظام ويجربوا ، الشركة
 ً األخطاء قبل االنتقال وتكتشف ، علیه السیناريوھات التي يمارسونھا يومیا

  . ( Go Live) الى مرحلة التشغیل الفعلي
 تفحص النظام قبل إقفال المشروع •

وتأكد من ، تأكد من انسیابیة مدخالت النظام ومدى أريحیة التعامل معھا
ً ، جودة مخرجاته من تقارير ومطبوعات وسرعة أداء واقضي في ذلك أياما

َشرك فیھا المستخدمین واحصل  على موافقتھم قبل إقفال طويلة أ
  .المشروع

•  ً  ال تبدأ قبل أن تَجَھزْ … وأخیرا
 .… ERP الجاھزية ھنا أعني بھا جاھزية شركتك لتطبیق نظام الـ

، أو الرؤيا غیر واضحة، فال يمكنك البدء وقرارات اإلدارات متذبذبة
و الخطط العامة والفرعیة ، و األھداف غیر مرسومة، واالستراتیجیات متعثرة

و قائمة العمالء ، و أصناف المستودعات غیر منظمة، غیر موضوعة
وموظفیك ال يعلمون ، سائبة:واألصول الثابتة، والموردين مشتتة وُمكررة

 !مھامھم الرئیسیة وبالكاد يعلمون كیفیة تشغیل الكمبیوتر

  
  

 : ERPتكالیف واحتیاجات تطبیق الـ
  

ُصرف قبل تطبیق  على ERP يمكننا تصنیف تكالیف تطبیق برامج الـ أنھا تكالیف ت
 .البرنامج وأخرى تشغیلیة تنشئ أثناء العمل على البرنامج

تتوزع تكالیف ما قبل التطبیق الى:  
 
  ERP تكالیف شراء وتطبیق برنامج الـ •

فال بد ، بعد تحديد البرنامج المناسب الذي يلبي احتیاجات الشركة لديك
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 التطبیق للجھة المطبقةودفع قیمة  ,(License) شراء رخص التشغیل
(Implementer) وتتغیر قیمة ھذه التكالیف بناًء على عدة عوامل أھمھا: 

o  مثل(نوع البرنامج: Oracle, SAP, Axapta, Great Plains ..الخ) 
o عدد المستخدمین 
o  عدد ونوع التطبیقات المرفقة (Modules)  

   
 
 . License for Database Server تكالیف برنامج خادم قواعد البیانات •

  , وغیرھا Oracel أو SQL Server كخوادم الـ
وطريقة احتساب  ERP تتحدد ھذه التكالیف عادًة بعد اختیارك لبرنامج الـ

 (Per User, Per Processor ..etc) سعر الرخص
  تكالیف البنیة التحتیة التقنیة •

ً فستحتاج   الى شراء أجھزةإن لم تكن لديك بنیة تحتیة مسبقا
(Hardware) مثل الخوادم (Servers) وتجھیز الشبكات وغیرھا,  

الموديول عدد  تختلف تكلفة الھاردوير بسحب مجال تطبیق البرنامج و
 ،والمستخدمین

  
  
  
  
  
  :ويمكن سرد تلك التكالیف كالتالي 

 
o تكالیف الخوادم الرئیسیة (Servers) وما يتبعھا من أجھزة الحماية 

(Firewall) |وأجھزة النسخ االحتیاطي (Backup devices ) 
o انشاء مركز بیانات Data Center  في بعض الحاالت(وأجھزة االتصاالت ) 
o تكالیف برامج أنظمة التشغیل (Operation System)  وبرامج الحماية من

 الفیروسات
o  أجھزة تكالیف االجھزة الطرفیة من كمبیوترات وطابعات وفي بعض الحاالت

 الجرد والباركود وغیرھا
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  تكالیف استشارية •
انتقالك من طُرق العمل الیدوية الى أتمتة كاملة ألعمال شركتك قد 

اعادة ھندسة  يضطرك لالستعانة باستشاريین في مجال
وتحسین سیاساتك لتتماشى مع اسلوب عملك  ,إجراءات العمل و عملیات
وترمیز  ترتیب المستودعاتوقد تحتاج الى استشارات في طرق ، الجديد

، وإتمام عملیات البیع وتنظیم أوامر المشتريات واالرتجاع (Coding) األصناف
ً بما فیه الكفاية  . إن لم يكن ھذا األمر مضبوطا

  تكالیف التدريب •
ُيعد التدريب من أھم األشیاء التي ال يجب أن تبخل فیھا على موظفي 

و تذكر ، في إنجاح البرنامج  حیث يقع على عاتقھم كاھل كبیر، الشركة
   Garbage in = Garbage out  : دائما

  

 تكالیف أثناء وبعد التطبیق: 
o تكالیف الدعم الفني  

عادة تضطر الشركات التي لیس لديھا كادر متدرب للتعاقد مع المورد الذي 
  .قام بتطبیق البرنامج بتكالیف سنوية لقاء الدعم الفني للبرنامج

  
 

  السنويتكالیف الرسوم (Enhancement Fees)  
ُستقطع منھم مبلغ سنوي ثابت  وھذه ُيلزمھا أغلب الموردين للعمالء وت

لقاء حصولھم على التحديثات والنسخ الجديدة للبرنامج إضافة الى بعض 
 .الموارد المساعدة في تحسین العمل

  
 تكالیف الفريق التقني  

تقني متدرب بغیة أصبح العديد من الشركات تتوجه الى توظیف كادر 
االستغناء عن تكالیف الدعم الفني واالستفادة من ھذا الفريق في إدارٍة 

  ,لمشروع التطبیق واألمور الفنیة األخرى
 :من) بحسب حجم الشركة(قد يتألف ھذا الفريق 

o  مدير النظام \مدير المشروع ERP Project manager – ERP Application 
administrator 

o مدير الشبكة Network Administrator 
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o مدير قواعد البیانات Database administrator 
o مطور أنظمة System developer  
o موظفي الدعم الفني Technical support 
  
 االضافات والتعديالت البرمجیة، تكالیف التطوير •
o  أحیانا قد تضطر الى عمل تعديل برمجي إذا كان لديك متطلبات معینة

 ينجزھا لك) إذا لم يكن لديك بالفعل(الى مطور وعلى ھذا فستحتاج 
o قد تتكلف ، لو لديك نظام قديم تود نقل بیاناتك منه الى برنامجك الجديد

 ً ً ووقتا  على ذلك جھدا
o قد يكون لك احتیاج الى ربط نظام الـ ERP  الجديد ببعض أنظمتك القديمة

 المصممة خصیصا لتماشي أعمالك ذات الطابع الخاص جدا
o  يكون عملك بحاجة الى ربط النظام مع واجھات االنترنت والتعامالت أو ربما

 E-Business االلكترونیة
o  أو انك ستحتاج الى إنشاء تقارير ذات طابع معین غیر مدعوم بالبرنامج

 . الذي سبق واخترته
  تكالیف الترقیات •

إن لم يكن لدي اكتفاء ذاتي من الموظفین القادرين على ترقیة نظامك 
فستحتاج الى ، ولیس لديك عقد دعم فني مع أحد الموردين وصیانته 

وقد يكلف ، الى اإلصدار األحدث  ERP جھة خارجیة تقوم بترقیة نظام الـ
 ھذا األمر مبلغا لیس بالھین خصوصا إذا كان لديك تعديالت

Customizations  ال تعمل على االصدار الجديد وستضطر الى اعادتھا من
 .جديد

  
  

  التدريبتكالیف 
ھذه التكالیف قد تستمر معك حتى بعد العمل على البرنامج خصوصا ، نعم

وھذا يجب أن ،لو كان لدى الشركة معدل دوران كبیر في عملیة التوظیف
  . يؤخذ بعین االعتبار

 
  وأخیرا تكالیف االتصاالت الشھرية•

 
  ما ھي التكالیف األخرى التي اضطررت الیھا عند تطبیق النظام لديك؟
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    ERPخالصة الكالم عن نظام 
  

، ذات القدرات المتفوقة في مجال ERPإن الحل الذي تقدمه أنظمة      
التخطیط واالستخدام المتعدد، يوفر المعلومـات الالزمة التي تساعد 

ومن  .على التصرف بسھولة وبسرعة تجاه المشكالت عند حدوثھا
التكالیف وزيادة السماح للشركة بتخفیض الَقْبلّي میزات التخطیط 

ّباإلنتاج وت نقص المخزون، وتحسین أداء التسلیم وزيادة المرونة  جن
 .في إعداد ما يحتاج إلیه الزبون

  
ً الَقْبلّي  إن سھولة التحلیل والتخطیط        علىيساعد الشركة أيضا

تحلیل متطلبات الموارد والحصول على المعلومات البیانیة الالزمة، 
وااللتزام بمواعید تسلیم دقیقة، وإعداد وتجھیز خطط المواد عند 

ً إلى زيادة اإلنتاج، والسیطرة   الَقْبليّ  ويؤدي التخطیط. الطلب أيضا
كذلك ؛ وفعالیة ومرونة إدارة فواتیر الموادإلى بكفاءة على التكلفة و

والشك أن المواد تحت  .توفیر إدارة فعالة للبضائع الجاھزةى إل
التصنیع والمواد الخام تشكل نقطة حرجة لكل العملیات التي تقوم 

يوفر طريقة سھـلة إلدارة الموارد بل يشمل كل ما  ERPبھا، ونظام 
في المخزون، والتعامالت التجارية،  بدقة، إلى جانب التحكم تتطلبه

ً استخدام الموارد بدءوتكلفة اإلنتاج و من الحصول على المواد األولیة  ا
وإدارة المعلومات المھمة المتصلة  ،وانتھاًء بتوزيع البضائع الجاھزة

بالمخزون من البطاقة الخاصة بكل صنف من األصناف المتعددة، 
ويمكّنك من  .وسھولة الدخول إلى المعلومات في الزمن الحقیقي

صنف، وتحديد مكان وجوده، والفئة متابعة مستويات المخزون لكل 
  . التي ينتمي إلیھا وسیرة استخدامه بضغط زر معین في ھذا النظام

ً في تبسیط اإلجراءات الیومیة المتعلقة بمراقبة المخزون،    ويفید أيضا
ويزيد إنتاجیة مستخدمیه مع توفیر خواص ذاتیة الحركة تساعد 

  :على أداء المھام المتكررة وملخصھا
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 . على المخزون السیطرة •
 . تدبیر الحصول على المواد األولیة •
 . ھا شحن البضائع واستالم •
 .) …أماكنھا الخ(تتبع معلومات الموارد  •
  . القیام بعملیات العد الدورية وعملیات الجرد الفعلي•
 . معالجة اإلجراءات المرمزة •
  .يحلل ويحافظ على المعلومات •
المكونة لنظام  الرئیسیةعاد تعريف األنظمة ييجب أن  ى ھذاوعل •

ERP لكي تشمل: 
 اإلنترنت، التوسع لضم  •
إدارة إن : االفتراضیة SC لسلسلة التوريدالجديدة  النماذج •

سلسلة التوريد ھي مجموعة من المنھجیات المستخدمة 
المخازن، والمتاجر، بفعالیة، والمصنعین، ولمكاملة الموردين، 

بحیث يجري إنتاج وتوزيع البضائع بالكمیات الصحیحة، إلى المواقع 
كلفة النظام الكلیة تالصحیحة، وفي الوقت الصحیح، بحیث تكون 

أخفض ما يمكن مع المحافظة على تحقیق متطلبات مستوى 
 .الخدمة

مع الزبون إن إدارة العالقة : CRMالعالقة مع الزبون أنظمة إدارة   •
ً، و ذلك  ھي منھجیة لفھم سلوك الزبون و التأثیر فیه أيضا

عملیة الحصول على الزبون، : تحسین بالتواصل معه بھدف
ً الحصول على والء الزبون المستمر مع  واالحتفاظ به، وأخیرا

 .الربحتحقیق 
  

 : oracleعن  نبذة تاريخیة
  

تعرف أنا ذاك  على يد الري الیسون وكانت ١٩٧٧تأسست أوراكل عام 
وھي شركة متعددة الجنسیات مختصة في ”مختبرات تطوير البرامج“باسم 

تقنیة الحاسوب وتعمل على تطوير وتسويق المنتجات البرمجیة للشركات، 
ً المعنیة منھا بأنظمة إدارة قواعد البیانات يقع المقر الرئیسي . وخصوصا
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   .دةألوراكل في ريدود سیتي، كارلفونیا، الواليات المتح
. اشتھرت شركة أوراكل بمنتجھا الرئیسي وھو نظام قواعد بیانات أوراكل

كما صممت أوراكل أدوات تسھم في تطوير قواعد البیانات وأنظمة برمجیات 
وبرمجیات  (ERP(الطبقة الوسطى، وبرمجیات تخطیط موارد المؤسسات 

 .(CRM(إدارة عالقات العمالء 
ً في مختلف بقاع  ١٠١٩٥٠من يعمل الیوم لدى شركة أوراكل أكثر  موظفا

  .ملیار دوالر ٢٣.٣إيرادات سنوية تقدر بـ ٢٠٠٩العالم، وقد حققت في العام 
  

  ORACLEمراحل تطور 
  
لكمبیوتراتھا وھكذا تضاعفت المبیعات من  Oracle أخذت  IBM ١٩٨١في عام و   

 .مرتین كل سنة إلى سبع مرات وأصبح ألیسون ملیاردير
 

 ھمولكن. ملیون دوالر ٣١,٥أنزل األسھم في األسواق وربحوا   ١٩٨٦في عام 
  )التوجد خبرات كافیة(تراجعوا بسرعة ألن الموظفین كانوا شباب

  
. بالمئة من القوى العاملة ٥٠بدؤوا يخسروا واضطرت تسريح  ١٩٩٠وفي عام    

بعد عدة محاكم اقتربت أوراكل من . كان خطأ فادحا والمحاكم بدأت ضدھم
  .ولكنه بقي يعمل% ٨٠وھبطت األسھم ب التفلیس

 
وألول مرة ترك تجارته لخبیر وترك كل اإلدارة له وقال له أن يطور المنتج وفي 

خالل سنتین أستطاع الخبیر إعادة الشركة لما كانت علیه من قبل كأول 
 .%٧٦إلى  ٢٠٠٠وارتفعت األرباح في بداية عام . شركة في مجال البرامج

  
  . دولة ١٤٥حالیا لدى أوراكل مراكز خدمة عمالء في أكثر من     
  وتعتبر اوراكل حالیا تمتلك افضل قواعد بیانات على االطالق    

  
شركات الطیران والبیع ، اآلن أغلب بنوك أمريكا

  .Oracle يعتمدون على قاعدة بیانات
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  منتجات الشركة القديمة والحديثة

• Agile  
•   ATG  
•   AutoVue  
•   Documaker  
•   Endeca  
•   Hyperion  
•   JD Edwards EnterpriseOne  
•   JD Edwards World  
•   Taleo  
•   Knowledge Management   
•   Oracle Crystal Ball  
•   Oracle CRM On Demand  
•   Oracle E-Business Suite  
•   Oracle Fusion Applications  
•   Primavera  
•   PeopleSoft  
•   RightNow  
•   Siebel  
•   
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  ORACLEانواع منتجات شركة 
  

•   Customer Relationship Management 
•   Service Management 
•   Financial Management 
•   Human Capital Management 
•   Project Portfolio Management 
•   Advanced Procurement 
•   Supply Chain Management 
•   Value Chain Planning 
•   Value Chain Execution 
   

each of which comprises various modules.  
 

  
  ORACLEالشركات المستفیدة من 

 
المتكاملة لتعزيز فعالیة إدارة أعمالھا  ERPشركة أبوظبي للموانئ تستخدم حلول أوراكل 

  وتكامل علمیاتھا
  أبوظبي للموانئ  شركة أوراكل التي تستخدمھا ھناك العديد من منتجات
  /ومن ھذه المنتجات ھي

وقد  content managementللمالیة وإدارة المشتريات وخادم أوراكل منتجات        
لدعم النمو المتسارع  أوراكل أبوظبي للموانئ منتجات شركة اختارت

  ...ألنشطتھا التشغیلیة 
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  شركة أبوظبي للمطارات •
حلول أوراكل رحلة األولى من تشغیل  شركة أبوظبي للمطارات تكمل الم     

. أبوظبي للمطارات شركة  لألعمال اإللكترونیةالتي ستحظى بھا
الشرق األوسط دعما فعاالً لتطبیق ھذه المرحلة  أوراكل شركة وقدمت

أبوظبي للمطارات، الشركة المالكة والمشغلة  شركة أعلنت... من 
لة األولى من لخمسة مطارات في إمارة أبوظبي، عن اكتمال المرح

  .لألعمال االلكترونیة أوراكل تشغیل حلول
  
  
 شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولیة •

    أوراكل لتعزيز مكانتھا شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولیة تختار حلول  
 :اللوجستیة في مجال الخدمات

ألف دوالر  ٥٤٠...  أوراكل  البحرين للمالحة والتجارة الدولیة شركة اختارت
ِّد شركةالبحرين للمالحة والتجارة الدولیة بحزمة  أوراكل أمريكي، ستزو
ِّد حزمة حلول . االستھالكیة سريعة الحركة... حلول األعمال  وستزو

  ...البحرين للمالحة والتجارة  شركة  أوراكل األعمال اإللكترونیة من
  
 شركة االتصاالت السعودية•

  
وأوراكل العالمیة توقعان اتفاقیة تعاون تقني شركة االتصاالت السعودية 

االتصاالت السعودية وثیقة تعاون مشترك  شركة مشترك وقعت
نائب ... العالمیة أطلق علیھا الدعم الفني المتقدم  أوراكل شركة مع

وتتضمن االتفاقیة نقل  أوراكل الرئیس للشرق األوسط وأفريقیا لشركة
االتصاالت السعودية، ونقل  ةشرك وتوطینھا في أوراكل شركة خبرات

  ...المعرفة، والتدريب على رأس العمل، وترسیخ أسس تقديم الدعم 
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  Oracle ERPمكانة أو واقع الشركة 

  
  :المنافسة

انظمة متنافسة في ھذا المجال اشھرھا على اإلطالق ثالثة  يوجد عدة شركات وعدة
  : انظمه عالمیة

   
١ - Oracle e-Business Suite from oracle  
٢- mySAP from SAP  
٣- Microsoft Dynamics GP (formerly Great Plains) from 

Microsoft  
  

    SAP , ORACLE والمنافسة الكبیرة منحصرة بین
ھذا المجال تذھب  السوق العالمیة في مع مالحظة ان نسبة استحواذ

   SAP لصالح
ھذه البرامج بدا من في  فقد بدا العمل ORACLE ERP اما بالنسبة للـ

  الجديد منتصف التسعینات وبدات انتشارھا في الوطن العربي في القرن
ھو المستحوذ على النسبة األعلى في األسواق  ORACLE ERP وحالیا الـ

قد بدا يزاحم في السوق في العام األخیر ولكن  SAP الـ العربیة وان كان
 SAP لن تترك السوق لـ اوراكل ھي اوراكل 

  
  
  
  
  

    
  
  

  ERPمكانتھا بین المنتجین لنظام   
  
  

 ERPبین منتجین الـ  oracleالشكل التالي يوضح مكانة شركة 
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SAP 
ERP Packages

Oracle 
ERP Packages Microsoft Dynamics
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  ERPمقارنة بین الشركات المنتجة لنظام 

  

 ERPتحلیل مكونات نظام 
  

Market Share  ١١  %١٨ %٢٤% 

Rates of Being Short-listed ٢٤ %٣٢ %٣٨%  

Selection Rates When Short Listed١٤  %٢٢ %١٩% 

Satisfaction Rates  ٣٣ %٨٠ %٣٩% 

Implementation Duration 13 months 11 months 14 months 

Percentage of customers who realize 
payback within one to three years٧٤  %٥١ %٥٧% 

Percentage of Customers who 
Realized Payback in Less Than Three 

Years  
٨٤  %٦٠ %٦٩% 

Delta Between Planned Project Costs 
and Actual Project Costs  

8% ($19 million planned vs. 
$20.6 million actual) 

15% ($1.4 million planned vs. 
$1.6 million actual) 

14% ($408,000 planned vs. $464,000 
actual) 

Percentage of Customers who 
Realized Less Than 60-percent of 

Anticipated Business Benefits  
٧٦  %٦٣ %٦٧% 

Percentage of Customers who 
Realized More Than 60-percent of 

Anticipated Business Benefits 
٢٤ %٣٧ %٣٣% 
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Oracle ERP  
  

  
  

Oracle BI Applications for Intelligent Decision-making  
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  أوال نظام إدارة الموارد البشرية
  
  

  إدارة الموارد البشرية
إلدارة الموارد البشرية المنشأت على أتمتة كافة   Oracle ERP  يساعد نظام

إختیار الموظفین العملیات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بداية من مرحلة 
وحتى إنتھاء الخدمة مما يمكن المنشأة من الربط بین قوى العمل وأھدافھا 

كما أنه يوفر نظرة محدثة ودقیقة لألنشطة المرتبطة بالموارد .اإلستراتیجیة 
البشرية والتي تتمثل في التوظیف و الرواتب و المكافآت و المزايا و تقییم 

  ..األداء و إدارة الوقت 
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  :ايا التي يوفرھا النظامالمز
  

  :التكامل المبسط والمرونة المكتملة  -١
  إدارة الموارد البشرية يتكامل مع التطبیقات األخرى المتاحة بنظام  ERP   نظام     

ERP   وتطبیقات المشروعات ، لتخطیط موارد المشروعات والتي تشمل التطبیقات المالیة
 .متكاملة وذات جودة عالیة  بحیث يمكن للمنشأت الحصول على معلومات.

  :إدارة متمیزة للموارد البشرية  - ٢
من إجمالي % ٦٠التكالیف المرتبطة بالموارد البشرية تمثل في المتوسط أكثر من      

ولذلك تركز المنشأت الكبیرة على اإلھتمام بالعنصر البشري ، مصروفات المنشأة 
رية والتي تعمل على تحسین وتعمل على تطوير األنظمة الخاصة بالموارد البش

 .فاعلیة و كفاءة وإنتاجیة العاملین 
 :نظام التوظیف  - ٣

يوفر النظام الحلول المناسبة لجمیع مراحل توظیف األفراد بالمنشأة عبر أتمتة جمیع      
  .مراحل عملیة التوظیف 

 :نظام الرواتب  - ٤
 .تساب الرواتب األكثر تعقیدا يوفر إمكانیة التحكم الكامل في معالجة قواعد وشروط اح    

  :نظام أوقات العمل  - ٥
 .من أھم العناصر الرئیسیة ھى أتمتة كاملة ألنظمة الحضور واإلنصراف المختلفه     

 :نظام التدريب والتعلیم  - ٦
يوفر مسارات منظمة للتعلم و المساعدة في مراقبة األداء وتطوير العاملین ،وذلك من     

 .الخاصة بالمنشأة  خالل لوائح التدريب
 
  :نظام الخدمه الذاتیة  - ٧

تبسیط عملیة الطلبات اإلدارية الخاصة بالموظفین من طلب اجازة أو شكوى أو غیره       
ً عبر سلسلة  من خالل أتمتة عملیة الطلب بمراحلھا المختلفة ومرورھا آلیا

فین للتفرغ اإلعتمادات المطلوبة مما يعطى فرصة أكبر لموظفى إدارة شؤون الموظ
ألعمال إستراتیجیة أكثر أھمیة تساعد متخذي القرار على إدارة الموارد البشرية 

 للمنشأة بصورة أفضل
  :نظام تقییم االداء  - ٨

لتحويل مفھوم إدارة التدريب من مركز تكلفة إلى إستثمار عبر إجراء تقییم إلستیعاب       
ذا كان ھذا التدريب يخدم أھداف المتدرب وتقديم معلومات ومالحظات قیمة حول ما إ

المنشأة الربحیة وأھداف إدارة الموارد البشرية فى تطوير أداء موظفى المنشأة أم 
 .ال
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ERP إلدارة التوظیف  
  

ھي واحدة من عائلة إدارة الموارد البشرية و ھي من الحلول الغنیة حیث تمد المنشأة 
  استراتیجیة توظیف ناجحةباألدوات الالزمة إليجاد و توصیل 

  - : الفوائد التي يوفرھا النظام   
  
  التوظیف عالى الكفاءة - ١
إدارة فرص العمل لضمان توظیف المرشح المناسب في الوظیفة المناسبة حیث  •

 يمكن النظام من ترتیب استمارات التقدم للوظیفة للوصول لألفضل
 .المرتبطة بھا تصنیف شامل للوظائف و المسارات الوظیفیة و األقسام  •
توفیر إعالنات التوظیف بتجمیع فرص العمل المطلوبة من اإلدارات المختلفة ومركزية  •

 .الطلب 
 .أو عملیة التوظیف لفئة وظیفیة محددة   فعالیة نتائج تقییم المتقدم للوظیفة •
 
 

  
  
  
  
  
  
 

ERP لنظام األجور والرواتب 
  

، فنظام  للرواتب يقوم بتسھیل حساب الرواتب مع أفضل حلول ممیكنة 
يجعل واحدة من أصعب وأعقد المھام التي تواجه العاملین    األجور والرواتب

فال يوجد شركة ال تقوم بحساب رواتب العاملین بھا أو . ضغطة زر    بسھولة
إدارة العاملین بھا ،ولكنھا لیست المھمة األساسیة أو الوحیدة لھا فاتركھا 

  .بالنیابة عنك لتركز في أعمالك     والرواتبلنا حیث يقوم بھا نظام األجور 
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  الفوائد التي يقدمھا النظام
  تبسیط إدارة قواعد العمل -١
 .التعامل مع األمور التأديبیة  •
تسجیل كافة القواعد التنظیمیة و اللوائح الداخلیة للمنشأة كقواعد  •

 .الجزاءات و قواعد إنھاء الخدمة و قواعد األجازات 
وفقا لقاعدة رواتب خاصة به تشتمل على    الموظفسھولة حساب راتب  •

 .االستقطاعات و المكافآت بناء على تقويم الرواتب الخاص به
سھولة توجیه كل بند في معادلة الرواتب لحساب خاص به مما يضمن  •

 .توجیه قید محاسبي دقیق 
 
 

  كفاءة إدارة العملیات -٢•
 .الخصم إمكانیة تصحیح أي خطأ بشري سواء باإلضافة أو  •
سماحیة النفاذ بعمق ألقل تفصیلة عن أي معلومة تخص الموظف مثل  •

 .تاريخ زيادة الواتب و تفاصیله 
 .تسجیل الوقت اإلضافي الفعلي بدقة  •
األقسام ،مجموعات العاملین ، (حساب الرواتب على كافة المستويات  •

 ).وعلى مستوى موظف واحد 
 .محدد  حساب العالوات و المكافآت بناء على منظور •
إمكانیة إختبار معادالت الرواتب قبل تفعیلھا وبالتالي ضبط و تسوية أي  •

تعديالت سواء على صعید الخصومات أو المكتسبات بناء على أي تغییرات 
 .في المعدالت أو النسب أو تغیر في أي معلومة مدخلة 

 .إمكانیة صرف أو وقف صرف ألي موظف معین  •
 .بالرواتب بدقة إنشاء القیود المتعلقة  •
 .سھولة متابعة سجالت العاملین  •
 

  
  

ERP نظام تقییم األداء   
 

،و  والذي يعنى بتوجیه و إدارة العمل    ھو أحد أدوات إدارة الموارد البشرية
ھو عبارة عن عملیة تحصیل و تسجیل و تحلیل للبیانات المتعلقة بمدى 
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و فشل قیمة وأھمیة الموظف في المنشأة حیث يحلل مدى نجاح أ
الموظف وكذلك نقاط القوة والضعف ومدى تناسب ذلك مع ضرورة ترقیة 

الموظف أو احتیاجه لدورات تدريبیة ،حیث يعد الحكم الفعال على أداء 
 .الموظف ومدي اھتمامه بعمله دون االعتماد فقط على إنتاجیته 

  :  الفوائد التي يحققھا النظام
  إدارة األداء  -١
يحققھا الموظف ومدى توافقھا معھم و الخطة  تحديد المرجو من أھداف •

 .الزمنیة الالزمة لتنفیذھا 
 .المساعدة على تقییم أداء الموظفین و مدى تحقیقھم لألھداف المرجوة  •
توفیر احتیاجات الموظفین من األدوات و الموارد والتدريب لتحقیق األداء  •

 .األمثل 
یھا واتخاذ الخطوات رقابة دورية لألداء مقارنة مع األھداف المتفق عل•

 المناسبة لمساعدة الموظفین على تطوير األداء
 

  التقییم  - ٢
  .تقیم أداء الموظفین ومناقشته معھم لالتفاق على األھداف المستقبلیة  •

إعطاء الفرصة لتوفیر مرجعیة بناءة تمنح الموظف شعورا بمدى قیمته لدى •
 المنشأة عند تقديم المديح لحسن أدائه

  المكافآت و توفیر اإلصالحاتمنح   - ٣
 .فعالیة التقییم عند منح المكافآت و اتخاذ قرار معالجة ضعف األداء  •
توفیر الفرصة لتسمیة و تحديد أي مشكلة و مناقشة نقاط الضعف وبالتالي  •

 .إيجاد الحلول المثلى كقرار بتوفیر دورات تدريبیة 
وقصیرة للموظفین توفیر الفرصة للتعرف على األھداف الشخصیة طويلة •

 .لتحقیق أداء أمثل 
  
  
  
  
 

  
ERP لنظام إدارة الحضور واالنصراف 
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يقدم حال مبسطا في إدخال و    واحد من عائلة إدارة الموارد البشرية
مراجعة و متابعة بطاقات الحضور واالنصراف و في نفس الوقت يساعد على 

الحضور  التحكم في التكالیف و وقت العمل ، ودعم معلومات بطاقات
  .واالنصراف وااللتزام بالقواعد المتعلقة بأوقات العمل في المنشأة

  :الفوائد التي يقدمھا النظام 
  إدخال الوقت في أى مكان وأي زمان -١
يمكن لمستخدم النظام إدخال الوقت حضور أو انصراف يدويا من خالل  •

توصیلھا النموذج سابق االعداد أو من خالل أي أداة خارجیة أخرى يتم 
 .بالنظام 

يمكن للمستخدمین إدخال أي استثناء في فترة محددة بناء على اللوائح  •
 .الخاصة بالمنشأة

لسھولة و   من الخواص السھلة االستخدام   مجموعة متسعة متكاملة•
 سرعة تسجیل الوقت

  إنسیابیة اإلدارة - ٢
 عملیة اإلعداد وأداء الوظائف الخاصة باإلدخال مرونة تدفق   سھولة •

الموافقات و االعتمادات لبطاقات الحضور واالنصراف توفیر في الرواتب ألتمتة 
  .التحكم في تسجیل الحضور واالنصراف وتسھیل حساب الرواتب 

 .زيادة انتاجیة العاملین النسیابیة عملیة استھالك الوقت و مراقبته  •
 .دعم اتخاذ أي قرار إداري سلیم في ضوء تحلیل معلومات العاملین  •
 .شفة و حفظ بطاقات الحضور واالنصراف أر •
 
 
  
  
  
  
 

ERP إلدارة التدريب و التعلم 
  

والتي تتیح     ھي أحد أدوات إدارة الموارد البشرية    إدارة التدريب و التعلم
للمنشأة إدارة و مراقبة المتدربین من العاملین لديھا سواء كان ھذا 

و كذلك يوفراحتیاجات المتدرب و يمنح   داخل المنشأة أو خارجھا   التدريب
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المديرين أتمتة مسار العملیة التدريبیة بداية من طلب التدريب إلى حصول 
  الناشئ عن التدريبالمتدرب على تدريبه و تقییمه و مراقبة التطور 

  : الفوائد التي يقدمھا النظام 
  
  كفاءة التخطیط وإدارة الموارد -١

توفیر خطة محكمة ومراجعة من قبل اإلدارة العلیا لوضع الموارد واألدوات 
المناسبة في المكان المناسب ،تحديد االحتیاجات المطلوبة لتنفیذ 

التدريب والمرجو من الدورة التدريبیة من خبرات و كفاءات ودعم مبادرات 
 التدريب الھادفة 

  تزاوج التدريب مع أھداف المنشأة - ٢
 .  داف المحققة و تأثیر عملیة التدريبقیاس األھ •

إمكانیة قیاس مدي التوافق بین عائد عملیة التدريب و بین أھداف المنشأة •
. 

  تطوير و تنمیة قوة العمل - ٣
فعالیة إطار العمل التقلیدي لشرح أھداف التدريب ،وتحديد الكفاءة المحققة من 

الدورات لمتابعة و المتدرب من خالل تحديد المسار التعلیمي و شھادات 
 .إدارة تطورالقوى العاملة

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  النظام المالي: ثانیا
  
  

ERP إلدارة المالیة 
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  يحقق التقارير المالیة الدولیة.  
 يسھل من إدارة األعمال و الخدمات عبر القطاعات المختلفة 
 يقدم تنسیق سلس ومتكامل بین العملیات المالیة و الصناعیة 

  -:يقدمھا النظامالفوائد التي 
  الفعالیة -١
 خدمات مشتركة واسعة األفق •
 .ھیكل مالي مرن •
 .أفضل الحلول الممكنة إلدارة و تخطیط الموارد في المؤسسات •
 .نظرة متكاملة متعمقة على األعمال  •
 .توافق األعمال اإلدارية والمالیة  •
 .دينامیكیة التخطیط و الموازنة و التنبؤ  •
 األبعادتحلیل للربحیة متعدد  •

 
  الربحیة - ٢
 قابلیة تشعب و تكیف العملیات المالیة •

 إدارة أداء متكاملة•
  اإلنجاز - ٣
 تقلیل التكالیف بأتمتة و مركزية و معیارية العملیات •
 إنجاز األعمال من خالل الخدمات المشتركة و المتكاملة •
 تحقیق أفضل االستثمارات من خالل إدارة األداء المتكامل •
 العملیات المالیة ذكاء عقلیة إدارة •
  
  
  
  
  
  
 

  تابع النظام المالي
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 ERP للحسابات العامة 

  
يكمن الھدف الرئیسي للحسابات العامة في توفیر رؤية شاملة عن  •

حسابات المنشأة وتسجیل كافة المعامالت المالیة في نظام آلي متكامل 
إلدارة الحسابات  ERP  يضمن دقة المعلومات المحاسبیة و يوفر نظام

العامة آداة فعاله ألتمتة العملیات المالیة تقوم على إجراءات رقابة إدارية 
تتیح رؤية دقیقة ولحظیه للتقارير المالیة تدعم كافة التصورات المختلفة 

لمتطلبات اإلدارات المالیة في مختلف قطاعات األعمال مما ينعكس بصورة 
  عد تكامل نظامإيجابیة على تحسن االداء اإلداري لتلك القطاعات ويسا

ERP إلدارة الحسابات العامة مع كافة التطبیقات التي توفرھا حزمة 
ERP  على إتخاذ قرارات أفضل تتیح إمكانیة وضع أسس ثابتة للمعايیر

المحاسبیة مع وضع أطر الصالحیات التي تضمن اإللتزام بتلك المعايیر مما 
  .صى عند أدنى تكلفه يسمح بزيادة فعالیة العملیات المالیة الى الحد األق

  
 

  
 ERP للحسابات العامة 

  
  -):للحسابات العامة ERP(المزايا التي يوفرھا النظام

  تحقیق الفاعلیة من خالل أتمتة العملیات المالیة - ١

إلدارة الحسابات العامة أتمتة لعملیات القیود المحاسبیة سواء   ERP  يوفر نظام
َُرحل نتیجة عملیات تلك التي يتم تسجیلھا داخل نظام  الحسابات أو التي ت

تشغیلیة في أنظمة خارجیة مما يضمن دقة وسرعة إستخراج التقارير 
 .المالیة 

 نظام ھیكلي للرقابة الداخلیة -٢
إلدارة الحسابات العامة إمكانیة تھیئة الھیكل المحاسبي بما   ERP  يوفر نظام

الصالحیات بإنشاء مستويات ويسمح نظام   يتالئم مع إحتیاجات المنشأة
متنوعه من السرية والصالحیات للمستخدمین تضمن سالمة وتكامل 

المعلومات والبیانات المالیة عبر سجل موحد لكافة أنواع العملیات المالیة 
باإلضافة إلى إستعراض فوري ومحدث بشكل تفصیلي ومختصر لكافة 

خطاء ويساعد على المعامالت وبمختلف العمالت مما يقلص فرص حدوث األ
 .تداركھا 
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  االستفادة من الفرص العالمیة - ٣

إلدارة الحسابات العامة إمكانیة تجمیع األرصدة والتقرير عنھا   ERP  يوفر نظام
وتتم . بعدد غیر محدود من العمالت على مستوى العملیات واألرصدة

عملیات تحويل العمالت وإعادة القیاس والتوجیة المالي وفق المعايیر 
لمحاسبیة الدولیة والمحلیة مما يتیح للنظام خدمة مختلف العملیات ا

كما أنه يوفر مرجع محدث ومركزي عن جمیع الحسابات ، التجارية والمالیة 
. 

 
  

  ERP إلدارة المدفوعات والموردين 
  

إلدارة المدفوعات على سداد الفواتیر بل تمتد إلى   ERP  ال تقتصر مھام نظام
مع الموردين بالتأكد من أن عملیات التسلیم والسداد وكافة بناء عالقات قوية 

ً لما تم التعاقد واإلتفاق علیه باإلضافة إلى  شروط التعاقد قد تم تنفیذھا طبقا
ذلك يساعد النظام على إدارة مرنه للفواتیر ويمكن من إستخدام آلیات متنوعه 

قدية في للسداد تضمن الحصول على الخصومات وتحافظ على التدفقات الن
وضع أمثل من خالل تحقیق التوازن بین مستحقات الموردين وشروط السداد 

  .مما ينعكس بصورة إيجابیة على صافي ربح المنشأة
 
  

  ERPإلدارة المدفوعات والموردين 
  

  - ):إلدارة المدفوعات والموردينERP(النظام   المزايا التي يوفرھا
  
  :المرونة والتكامل  -١
إلدارة المدفوعات بوضع نظام متكامل  ERP  التي يوفرھا نظامتسمح المرونة      

إلدارة حسابات الدفع مما يمكن المنشأة من تعزيز وتطوير عالقاتھا بالموردين 
من خالل اإللتزام بسداد المستحقات المالیة في األوقات المحددة مع أتمتة 

دارة العملیات الخاصة بالسداد وإحتساب الخصومات تتمكن المنشأة من إ
  .السیولة النقدية بكفاءه وفعالیة كبیرة 

  
 
 :تنمیة العالقات مع الموردين  - ٢
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   إلدارة المدفوعات أمر حیوي لتلبیة  RUN ERP المرونة التي يوفرھا نظام      
المتطلبات الخاصة بكل مورد باإلضافة إلى ذلك يوفر النظام األدوات الالزمة 

للدفع خاصة    من خالل وضع معايیر وشروطلبناء عالقات متمیزة مع الموردين 
 .بكل مورد 

 :إدارة النقدية بفاعلیة  -٣
الفعالیة في إدارة النقدية ھو منھج يأخذ في الحسبان اإلستفادة القصوى      

من خصومات السداد مع المحافظة على اإللتزام بتعھدات السداد مع 
محدد من المتغیرات الموردين، فالنظام يوفر لك نظرة شاملة على عدد غیر 

قبل السداد للموردين مثل تاريخ اإلستحقاق والخصومات الممنوحة 
  .والسیولة المتوفرة للسداد

 
 
  :المتابعة الدقیقة و الفعالة لعملیات الفواتیر  - ٤

يوفر نظام إدارة المدفوعات المرونة الالزمة لتلبیة المتطلبات المختلفة      
األعمال سواء كانت تلك التي تنتھج أسلوب والمتنوعة لكافة قطاعات 

الفواتیر التكرارية بنظام اإلستحقاق أو نظام التسوية مع الدفعات المقدمة ، 
ومع أي منھجیة في نظام إدارة الفواتیر يسمح النظام باإلحتساب اآللي 

للخصومات وتحويل العمالت بناء على محددات مسبقة أو متغیرة وتسمح 
باإلستفادة الكاملة من الخصومات دون اإلخالل  أتمتة ھذه العملیات

بإلتزامات السداد للموردين طبقا للشروط المتفق علیھا دون التأثیر على 
 .عملیات المدفوعات األخرى 

 :المعلومات الدقیقة في الوقت المناسب  -٥
إلدارة المدفوعات معلومات لحظیة ودقیقة عن التدفقات   ERP  يوفر نظام     

ن خالل المتابعة الفورية لمستحقات الموردين وتواريخ السداد النقدية م
والشروط المتنوعة للتعاقد مما يسمح بتنمیة العالقة بین المنشأة 

ومورديھا التیتدعم بدورھا إجراءات التفاوض وتساعد على التحكم في 
 .السیولة النقدية

               .برنامج زمني لتشغیل التقارير المتعلقة بإدارة المدفوعات  •
 .صیاغة مرنه للتوجیة المالي الخاص بالحسابات على مستوى المورد •

 
  تابع النظام المالي
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  ERP إلدارة النقدية 

  
إلدارة النقدية ھیاكل فعالة إلدارة السیولة   ERP  إدارة النقدية يوفر نظام•

تتیح رصد التدفقات النقدية وتضمن السیطرة على مجموع احتیاجات 
بالمنشأة وتسمح باإلستفادة من السیولة قصیرة االجل وتساعد التمويل 

  .في ضبط وتوزيع النقدية بمحددات متنوعة 
  -):إلدارة النقدية ERP(المزايا التي يوفرھا النظام

  
  التحكم الكفء فى إدارة النقدية من خالل - ١

 .تقلیل دوره التحويل النقدى الى أقصر مدة ممكنة 
 :السرية  -٢

النظام المنشأت في وضع صالحیات للمستخدمین تسمح باإلطالع يساعد 
على أرصدة بنكیة معینة من أجل تنفیذ وظائف محددة وھذا من شأنه 

  .ضمان الفصل بین المھام بما يتناسق مع متطلبات حوكمة الشركات 
 
  :رقابة محكمة على الحسابات البنكیة  - ٣

د المنشأة على حماية تسوية كشف حساب البنك في الوقت المناسب يساع
كما انه يساعد في ، الحسابات البنكیة من اإلستخدام غیر المرخص لھا 

إجراء عملیة تسوية كشف حساب البنك التى تضمن الحفاظ على أرصدة 
صحیحة ودقیقة لحساب النقدية عبر تحديد الفروقات واتخاذ قرارات بشأنھا 

كما تنعكس أتمتة عملیة .ومتابعة األخطاء البنكیة والعمل على معالجتھا 
تسوية الحسابات البنكیة على تخفیض تكلفة الوقت المستھلك فى 

 .العملیات االدارية والرقابیة 
 :  خفض السیولة الغیر مستغلة - ٤

توفیر رؤية شاملة عن وضع السیولة يساعد في منع إصدار شیكات غیر مغطاة 
علیة عبر المتابعة باإلضافة إلى المساعدة في إدارة معدالت السیولة بفا

اللحظیة للتدفقات النقدية سواء المتعلقة بالعملیات التشغیلیة أو تلك التي 
مما يسمح بالتحلیل الدقیق للمركز المالي للمنشأة .تتم عن طريق البنك

بمحددات متنوعة يسھم في وضع التخطیط الجید لإلحتیاجات النقدية 
  الیومیة ويشكل أداة لتقییم السیولة المتوفرة

  .صیاغة مرنة لمتغیرات التوجیه المالى  - ٥
 .نظام جدولة استخراج التقارير  - ٦
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 ERP إلدارة المقبوضات والعمالء 
  

ً ما تمثل المقبوضات النسبة األكبر ضمن أصول المنشأة وتعتبر من العناصر  غالبا
وتساعد سیاسات البیع   الھامة للحفاظ على معدالت مالیة جیدة للمنشأة

زيادة المبیعات وكذلك زيادة تكلفة رأس المال العامل وبالتالي زيادة  اآلجل في
لذلك يوفر . نسبة األخطار المالیة خاصة في ظل الظروف اإلقتصادية المتغیرة

ً إلدارة اإلئتمان و التحصیل و متابعة   ERP  نظام إلدارة المقبوضات حالً مرنا
لعمالء باإلضافة الى إدارة الخصومات والمنازعات التي قد تنشأ بین المنشأة وا

وتنعكس اإلدارة الجیدة . العملیات األساسیة األخرى في نظام المقبوضات
للمديونیات على زيادة التدفقات النقدية وخفض تكلفة التشغیل والديون 

  .المعدومة 
  -):إلدارة المقبوضات والعمالء ERP(المزايا التي يوفرھا النظام

 
  :زيادة اإلنتاجیة  -١

 :إلدارة المقبوضات على رفع إنتاجیة العمل من خالل   ERP   نظاميساعد 
 .السرعة في إدخال البیانات  •
 .متابعة اعمار الديون  •
 
 
  :إدارة العمالء بكفاءة  - ٢
الدقة في معالجة فواتیر العمالء بما ينعكس على تحسین عالقة المنشأة  •

 .و التحصیل بعمالئھا ويزيد قدرتھا علي تحقیق التوازن بین البیع اآلجل
تحلیل أنشطة العمیل من خالل توفیر نظرة شاملة بمحددات متنوعة عن  •

إمكانیة   حالة عملیة والتحلیل التاريخي لبیان الوزن النسبي لكل عمیل مع
 .الرجوع إلى المعلومات الخاصة بكل عملیة حتى أدنى مستوى

( مثل  إدارة حسابات العمالء تقوم على حفظ المعلومات الخاصة بالعمالء •
 )حفظ عدد غیر محدود من وسائل اإلتصال والتاريخ االئتماني 

 :إدارة اإلستقطاعات والتسويات  -٣
  

إلدارة المقبوضات المنشأة في إدارة اإلستقطاعات  ERP  يساعد نظام
 .والتسويات بسرعة وبتكلفة منخفضة 
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  صیاغة مرنه للتوجیة المالي الخاص بالحسابات على مستوى العمیل.  
  نظام إدارة عالقات الزبائن:ثالثا

  
Oracle CRM  

  
     Customer Relation يعتبر نظام إدارة خدمة العمالء

Management  الذي تقدمة شركة)oracel ( واحدا من أھم الحلول
التي تتیح متابعة نشاطات البیع والتسويق بحیث يعمل في الدرجة 

فیساعد على األولى على جعل العمیل محور االھتمام األساسي 
تكوين قاعدة بیانات متكاملة تستطیع عن طريقه المنشأة إنجاز كافة 
األعمال البیعیة واعمال المتابعة وفتح الحسابات للعمالء وحفظ كافة 

األحداث التي تتم بشكل يومي وإصدار التقارير وترتیب األعمال 
یبة ومعاينة كفاءة الموظفین في أداء أعمال البیع وإبقاء العالقة الط

يضاف الى ذلك أن نظام ادارة خدمة  .مع العمیل وأداء القسم بأكمله
العمالء يمكن ان يستغل بشكل كامل بحیث يكون التواصل مع 

العمالء عبره عن طريق البريد االلكتروني والفاكس والرسائل النصیة 
  .عبر الجوال مما يجعل الخدمة مجسدة ألسالیب التواصل الحديثة

  
Oracle CRM  

لمجموعة  تقدم حلول متكاملة (CRM)(رة عالقِة زبوِن األوراكِل  إدا
نظاِم اإلدارِة التي تَعطیك معلوماَت حول المبیعاتِ والخدمِة 

ُْبَنى على ھندسة معماريِة . والتسويق إدارة عالقِة زبوِن أوراكِل ت
ُّر عملیاَت العمِل، ُيحّسُن نوعیَة  ُطو أساسھاِ معیاَر مفتوحَة التي ت

َْسمُح لُكّل إنقساماتَك الرئیسیة للَسْحب ِمْن نفس مصدِر البیان اتِ وي
بإدارِة عالقِة زبوِن األوراكِل، تَمتلُك شركَتِك أفضل إدارة . البیاناتِ 

  .ومعلومات دقیقة  -عالقِة زبوِن ناجحِة 
تمكنك من تطبیق كل مرحلة  CRMتطبیقات  ٥٠أوراكل لھا أكثر من 

  .بسھولة  CRMمن مراحل 
Oracle CRM  

  :للمنظمات بالصفات التالیة CRMوتقدم شركة اراكل نظام 
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تكلفة منخفضة مع أداء فعال، بل إنه يعتبر اسلوب جید لتوفیر الكثیر من  - 
المصاريف في االتصاالت غیر المجدية وضیاع المعلومات وخسارة العمالء 

   .بسبب عدم المتابعة أو سوء في أداء المبیعات مثال
للتكیف والتخصص حسب االحتیاجات وھذا بطبیعة الحال قابلیة النظام - 

يعتمد على نوع المنتجات والخدمات التي يقدمھا العمیل وفئة تصنیفھا في 
مجال العمل وھذه مسألة نسبیة يتم التعامل معھا عن طريق فريق العمل 

  .لدينا
وھذه مسألة : سھولة االستخدام من قبل الجمیع والسرعة في التطبیق- 

دائما ونعتمد في ذلك على الدراسة المیدانیة بحیث يتم اختصار نراعیھا 
األعمال بالشكل األفضل ووضع سبل تتناسب مع المستوى العملي 

  لطبیعة المنشأة
إن عنصر المعلومة ھو العنصر الرابح دائما : حفظ المعلومات وطباعة التقارير- 

من وحفظ تلك المعلومة يعني الحفاظ على رأس مال فريق المبیعات 
عالقات وفي نفس الوقت فإن التقارير تظھر مواطن الضعف واألداء لفريق 

المبیعات وبالتالي يساعد بشكل كبیر في إيجاد الحلول وبأسرع وقت 
  .ممكن

 
  

Oracle CRM  
Oracle CRM Structure  

 
  CRMعناصر إدارة نظام 

 
  إدارة الحسابات : أوال•

وشركائكم بشكل أفضل عبر يساعد النظام على معرفة عمالئكم ومنافسیكم 
  :إدارة مركزية من خالل

إدارة وتخزين عدد غیر محدود من الحسابات التي تمثل عمالء أو  - 
منافسین أو شركاء لمنشأتكم وما يتعلق بتلك الحسابات من عناوين 

واتصاالت ومسئولین وفرص بیعیة متاحة مع إمكانیة إنشاء عالقات فیما 
  بینھا
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حقول جديدة معرفة من قبل المستخدم ذاته لكل  القدرة على إنشاء -  
حساب تمكنه من إضافة حجم غیر محدود من المعلومات ملحقة 

   .بالحسابات وحسب رغبة المستخدم وحاجته
متابعة كافة االتصاالت مع أي عمیل أو حساب سواء عبر رسائل البريد  •- 

المواعید التي االلكتروني المتبادلة أو مالحظات وزيارات رجال المبیعات أو 
   .يتم تحديدھا أو مداولتھا مع أي من مسئولي أو موظفي العمیل

القدرة على عرض العمالء والحسابات بالشكل المالئم للمستخدم دون - 
  .التقید بشكل معین يفرضه النظام

  
  CRMعناصر إدارة نظام •
   :إدارة فرص المبیعات والتسويق: ثانیا•

المبیعات والتسويق في المنشأة على وضع تدعم إدارة عالقات العمالء إدارة 
استراتیجیات البیع والتسويق المناسبة لنشاطھا التجاري التي تساعدھا 
على النجاح والفوز بالفرص والصفقات التجارية وبشكل لم يسبق له مثیل 
عبر تعرفكم بشكل دائم وعبر النظام على مسار المبیعات وعوامل النجاح 

   :لوالفشل في أعمالكم من خال
ً من كونھا مجرد فرصة متوقعة وحتى إنھاء الصفقة إما  -  إدارة فرص البیع بدءا

بالفوز بھا أو خسارتھا أو إھمالھا مع ربطھا بشكل كامل مع حسابات 
   .العمالء ورجال المبیعات وخطط البیع

المساعدة في تحديد أھداف كل فرصة محتملة وإيراداتھا المتوقعة  - 
الذين يعملون على ذات الصفقة وشركاء المنشأة ومصاريفھا والمنافسین 

  .في النجاح بالفوز بالصفقة والعمل على متابعة ذلك وتحلیله
تحلیل فرص البیع وتحديد عوامل النجاح والفشل من خالل الصفقات التي  - 

تم الفوز بھا والتي لم يتم الفوز بھا وتواريخ انتھاء الصفقات والصفقات التي 
 و تجاھلھاتم االستغناء عنھا أ

القدرة على التنبؤ بالمبیعات واإليرادات المتوقعة واألرباح التي تم تحقیقھا  - 
  .والتي لم يتم تحقیقھا

ربط الفرص التسويقیة بخطط البیع المناسبة التي تم إعدادھا من قبل - 
إدارة المبیعات والتسويق متضمنة عوامل النجاح وفريق العمل والنشاطات 

 والوظائف التي يجب القیام بھا للفوز بالصفقة 
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  CRMعناصر إدارة نظام 
  

   :إدارة الوقت :ثالثا
التجاري وقد راعى النظام ھذه الناحیة  الوقت عنصر ھام في كافة األعمال     

   :من خالل
تحديد النشاطات والمھام التي ينبغي القیام بھا لكل فرد من أفراد رجال - 

   .البیع
   .جدولة المواعید مع العمالء أو بین أفراد فريق العمل- 
المساعدة في إسناد المھام ألي فرد من أفراد المبیعات بعد تحديد أوقات - 

   .الفراغ لديھم
   .تنسیق العمل بین العاملین في قسم المبیعات والتسويق- 
أداة لتنبیه المستخدم بالمواعید والمھام المطلوب تنفیذھا عند حلول - 

 .موعدھا
  

  إدارة الوثائق : رابعا
يحوي النظام أداة فعالة لمتابعة كافة الخطابات والرسائل والوثائق المرسلة      

المحتملین من خالل إدارة تلك الوثائق  أو المستلمة من العمالء أو العمالء
   :والمعلومات مركزيا وربطھا مع حسابه عند إرسالھا أو استقبالھا عبر

المساعدة في إنشاء قوالب جاھزة تكون أساسا للوثائق والخطابات والبريد - 
   .االلكتروني الذي يتم إرساله للعمالء وبشكل متكرر ودائم

ل النظام عبر الفاكس أو البريد إرسال الرسائل أو الخطابات من خال- 
   .االلكتروني

جلب أي وثیقة من خارج النظام وربطھا مع العمیل المناسب إلسنادھا الى - 
   .بند المالحظات او المرفقات
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   :خدمة العمالء: خامسا
يساعد النظام المنشأة على الحفاظ على عمالئھا من خالل تقديم خدمة       

  :العناصر التالیةمتمیزة لھم وذلك عبر 
   .االھتمام بالمشاكل التي ترد من العمالء وحفظھا والعمل على حلھا - 
الحفاظ على المعلومات الخاصة بالمنتجات التي تقدمھا المنشأة وما يتعلق - 

بھا من مشاكل لتساعد مسئولي خدمة العمالء على خدمتھم بالشكل 
  .األفضل

لتي يمكن أن تعترض عمالء توفیر قاعدة معلومات بالمشاكل والحلول ا- 
  .منشأتك وبالتالي تساعد في حلھا بسرعة عند حدوثھا

  
  

  تحلیل البیانات وإعداد التقارير : سادسا
إن النظام أداة فعالة للتحلیل وإعداد التقارير متیحا بذلك الوصول إلى      

   :المعلومة المبنیة على مجريات العمل من خالل
ة التي يوفرھا النظام كتقارير توقعات المبیعات، الوصول إلى التقارير الجاھز- 

  .العمالء، النشاطات البیعیة ونحوھا
تمكین المستخدم من بناء وتصمیم ما شاء من التقارير حسب حاجته من - 

   .الملحق بالنظام“ مصمم التقارير”خالل 
   .إمكانیة الحصول على تقارير مدعمة بالرسوم البیانیة- 
  .بمعلومات من خارج النظام حسب الحاجةإمكانیة ربط أي تقرير - 

  


